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Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice 

Zastúpené: Marek Rakoš, starosta obce 

Bankové spojenie: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

IČO: 00322521 

DIČ: 2020624606 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov 

Zastúpené: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

Bankové spojenie: 4008592758/7500, ČSOB, a. s., pobočka Prešov 

IČO: 00327646 

DIČ: 2021225679 

IBAN:                         SK32 7500 0000 0040 0859 2758 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v spojení s § 6 ods. 

12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením obce Raslavice č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území obce Raslavice a Centier voľného času (ďalej len „VZN“)  a podľa Nariadenia vlády SR 

č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov túto zmluvu: 
                    

Článok II. 

Predmet  zmluvy 

 

2.1. Predmetom zmluvy  je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa – obce Raslavice 

v sume 20,- EUR/ žiak/ kalendárny rok (slovom:  dvadsať eur), ktorú poskytne poskytovateľ 

prijímateľovi na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len ”CVČ“ ) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa takto: 

 

       a)  CVČ pri Základnej škole Mirka Nešpora (počet žiakov - 1)  20,- € 

       b)  CVČ ABC, Októbrová 30 (počet žiakov – 1)        20,- €                                

2.2.Dotácia sa poskytuje na obdobie január až  december 2018 a možno ju použiť do 

31.12.2018 vrátane zúčtovania s príslušnou bankou.   
                                                                                        

Článok III. 

Spôsob poskytnutia dotácie, podmienky použitia a vyúčtovanie dotácie 
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3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje spolufinancovať náklady na žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku, 

ktorý uskutočňuje mimoškolskú záujmovú činnosť v subjekte ustanovenom v Čl. II. 

tejto   zmluvy vo výške určenej VZN obce Raslavice č. 2/2017 v sume 20,- EUR na žiaka a rok. 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť si povinnosti podľa ustanovenia v Čl. I. na základe tejto 

zmluvy bezhotovostným  prevodom. Po úhrade dotácie pošle poskytovateľ prijímateľovi 

oznámenie o realizovanej platbe. 

3.3. Poskytovateľ je povinný riadne a včas  platiť náklady na žiaka, ktorý sa zúčastňuje 

záujmového vzdelávania v CVČ u prijímateľa. 

3.4. Úhrada nákladov sa bude realizovať raz ročne (na jeden kalendárny rok) do 30.4. 

príslušného kalendárneho roka.  

3.5. Prijímateľ poskytne poskytovateľovi, ktorý poskytuje dotáciu žiakom navštevujúcim 

centrum voľného času menný zoznam žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Raslavice s 

uvedením ich adresy a dátumu narodenia.  

3.6. Prijímateľ je povinný vyúčtovanie finančných prostriedkov predložiť poskytovateľovi do 

31.12.2018. 

 

Čl. IV.  

Kontrola použitia dotácie 

 

4.1. CVČ je povinné viesť riadnu evidenciu dochádzky detí s trvalým pobytom v obci 

Raslavice a na vyúčtovanie dotácie alebo na požiadanie obce poskytnúť túto evidenciu ku 

kontrole.  

4.2.  CVČ je povinné v prípade ukončenia dochádzky žiaka do CVČ informovať o tejto 

skutočnosti poskytovateľa.  

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1.Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná 

a určitá, vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni,  za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

5.2.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a jej účinnosť je nasledujúci 

deň  po zverejnení  na webovej stránke účastníkov zmluvy.  

5.3.Táto zmluva je  vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom si každá strana ponechá dva  

exempláre. 

 

        V Prešove, dňa.........................       V Raslaviciach,  dňa................ 
 

    

 

       ....................................................                                                   ...............................................        

               Ing. Andrea Turčanová          Marek Rakoš                                                                                                                                                             

               primátorka mesta Prešov          starosta obce 

            prijímateľ          poskytovateľ

                               


